
Olivia postia 14.5.2015 

No olihan juoksu! 

Ja katsokaapa miten meidän Olivia kirii…! 

Lähtö meni alkuun Tommin ennakkokommenttien mukaan. Takarivin uloin lähtöpaikka tarkoitti sitä, että 
Olivian hyvä lähtönopeus jäi käyttämättä, ja Tommi pakittelikin hevosen takajoukkoihin sisälle. Tommi 
halusi antaa Olivialle nätin juoksun, joka valmistelisi sitä tuleviin haasteisiin. Viimeisellä takasuoralla 
Tommin ja Olivian edellä juossut kaksikko laukkasi yhtä aikaa, ja hevoset hidastivat samalla voimakkaasti. 
Tommi joutui myös hiljentämään todella paljon jotta sai käännettyä Olivian ulos, ja sitten saatiinkin jo 
vähän esimakua Olivian nopeudesta. Se tuntui olevan ainoa etenijä radalla ottaessaan heittämällä 
pääjoukon kiinni. Loppumetreillä vauhti alkoi sitäkin toki jo painaa, ja Olivia hiukan kangistui, mutta piti 
tahtia yllä kiitettävästi loppuun saakka. Ja jos katsotte videolta loppusuoran tarkkaan, niin huomaatte 
toisen kullanarvoisen ominaisuuden hevosessamme: se puristaa itsensä väkisin vastustajan ohi, vaikka 
maitohapot jo painavatkin. Mun arvio on luonnollisesti hyvin subjektiivinen ja värittynyt (niin kuin 
omistajalla tulee ollakin ;), mutta mielestäni Olivia osoitti, että siltä saattaa löytyä sellainen juoksupää, mikä 
erottaa tavallisen ravihevosen hyvästä ravihevosesta. Kun maitohapot painavat ja väsyttää, niin toiset 
luovuttavat ja toiset haluavat edelleen saada turpansa vastustajan edelle.  

Eikä se arvio ihan pelkästään amatöörin omistajan arvio ollut, vaan valmentajakin kehui suojattimme 
suoritusta aika estoitta. Tommi soitti lähdön jälkeen, ja mies oli kuulkaas yhtä hymyä. ”Meillä taitaa olla 
juoksijahevonen!” Olivia oli ollut lämmittelystä lähtien paljon ensimmäistä starttia notkeamman ja 
terävämmän oloinen. Tommi kertoi, miten kotona treenatessa Olivia kyllä suorittaa ihan hyvin, mutta on 
kuitenkin melko laiska, ”eikä niin kovin ihmeellisen tuntuinen”. ”Mutta se onkin kilpahevonen isolla 
alkukirjaimella. Onneksi se on kotona niin laiska, koska starteissa se on kyllä täyttä tulta koko tamma, ja sen 
kanssa voisi olla ongelmissa, jos se treenissä olisi samanlainen”, Tommi kertoili. Ensimmäisen startin jälkeen 
annetut hoidot ja hieronnat olivat selvästi vieneet tammaa eteenpäin, ja nyt Tommi oli tyytyväinen sen 
ravin letkeyteen lämmityksestä lähtien. 

Olivia oli myös palautunut startista hyvin ja oli kotitallille päästessä ollut oma hyväntuulinen itsensä. Tommi 
kertoi, että Olivia saa nyt muutaman päivän vetää henkeä ja palautella, sitten katsotaan kuinka se tämän 
startin on ottanut. Jos kaikki on kunnossa, niin vasta sitten aletaan miettiä seuraavaa kilpailua. ”Sanotaan 
niin, että jos hevonen pysyy tällaisena ja vielä menee tästä startista eteenpäin niin kuin ensimmäisestä, niin 
se voittokin on vaan ajan kysymys,” Tommi kehaisi.  Vaikka, kuten tästäkin startista huomattiin, aina sijoitus 
ei ole se tärkein uutinen. Tärkeintä on kilpailun kulku, hevosen juoksutyyli, käyttäytyminen ja juoksunkulun 
kokonaisuus. Ihan sivuutettavia eivät toki ole viralliset tuloksetkaan: Olivia oli uransa toisessa startissa 
neljäs ajalla 19,3a (uusi ennätyskin!). Palkintorahaa tilille kilahtaa 300 €.  

Kyllä raviurheilu on ihmisen parasta aikaa. Ainakin kun omistuksessa on hyvä hevonen (tai osa siitä)! 

  
terveisin, 
Johanna 
  
P.S. Muistakaa äänestää Olivian voittobiisiä ensi viikon keskiviikkoon 20.5. mennessä! Tämän päivän 
tilanteessa tasoissa ovat tuliselle tytöllemme sopivat Alicia Keysin Girl on fire ja Tom Jonesin She’s A Lady. 
Kärjen tuntumasta löytyy myös Cheekin JippiKayJei ja Pikkukakkosen Olivia-tunnari. Paljon ääniä on vielä 
antamatta, joten tilanne elää kuitenkin koko ajan! Muista siis äänestää omaa suosikkiasi :). 

http://tototv.icareus.com/web/guest/archive?fileId=14552770

